O programa XOGADE está organizado pola Secretaria Xeral para o Deporte
en colaboracion coas agrupacións deportivas e federacións galegas

IMOS AO MAR, IMOS XOGAR
1.

CONTEXTUALIZACIÓN

Dirixida a rapaces de 5º e 6º de primaria e de 1º e 2º de
ESO, coa intención de promover o deporte, en especial
os deportes náuticos, entre os escolares galegos. Nas
diferentes xornadas preténdese que os escolares teñan
contacto con diferentes modalidades náuticas como son
a vela, o remo, o paddle surf , o kayak e o snorkel.
As actividades realízanse nas instalacións náuticodeportivas do porto de Ares das que son concesionario o
Club Náutico Ría de Ares, en colaboración con entidades
da mesma localidade.
Na instalación do porto sitúanse as estacións onde cada
rapaz ten a experiencia de poder probar os diferentes
deportes.

2.

O lugar onde se impartirán as diferentes actividades
terá como epicentro as instalacións do Club Náutico de
Ares, sendo o peirao deportivo o lugar onde se
concentrarán as mesmas.

TEMPORIZACIÓN

Durante o curso académico, de luns a venres en horario
de 10:00 a 14:00.

4.

OBXECTIVOS E CONTIDOS

Coñecemento dos deportes náuticos e o seu contorno.
Durante a xornada os alumnos coñecerán e poderán
practicar diferentes deportes náuticos e así ter unha
experiencia co mar.

5.

Custo: Contactar cos organizadores
Organizadores: Club Náutico Ría de ares
Colaboran: Club De Remo Ares, Wind Surf Zona Norte , Asociación
Scuba e o Club Marítimo de Redes.
Información:
CLUB NAUTICO RIA DE ARES
Avd. General Gabeiras S/N
15624 ARES- A CORUÑA
secretaria@nauticoares.com
Persoa de contacto:
Ignacio Palmero Sande

ÁMBITO XEOGRÁFICO

Dirixida a nenos de 5º e 6º de primaria e 1º e 2º de ESO
residentes en Galicia. A actividade realízase na Ría de
Ares.

3.

6.INSCRICIÓNS E INFORMACIÓN

ESTRUTURA

Localización :
Porto deportivo de Ares
Navegación na Ría de Ares
Programa:
10:00 Chegada á instalación
Recepción e entrega de chalecos.
10:30 Comezo da actividade
Organizaranse grupos de 8 alumnos. Cada grupo
comezará en unha actividade, e irá pasando por
cada unha delas para poder desfrutar de todas.
13:30 Finalización da actividade
Os horarios e formato da actividade poderanse adaptar
as características de cada grupo.

7.

PRAZAS

40 alumnos por grupo.
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